
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู เมื่อ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทนุของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่
อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหนังสือชีช้วน หรือในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไมส่ามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าส่ังไว้ 

 กองทุนนีไ้ม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทนุควรสอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน   

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Link)ได้  
โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เก่ียวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู 

 
หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ 

                     หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วมรวมข้อมูล ณ วันที่   31 ธันวาคม  2562 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
ค าจ ากัดความ/ค านิยาม  :  
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู  
 
หนังสือชีช้วน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนที่มรีายละเอียดตามทีก่ าหนดโดยประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ซึ่งประกอบด้วยส่วนสรุปข้อมลู
ส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและส่วนข้อมลูโครงการ  
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด แวลู  
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทนุเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด แวลู  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย์ หรือ การจัดจ าหน่าย หลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทนุ ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง
บริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าทีข่ายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทุน 
 
บริษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจดัการมอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนใดที่อาจด าเนนิการดงักล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
 
นายทะเบียน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ   
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัททีม่ีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันท าการซือ้ขาย หมายถึง วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดหน่วยลงทุนโครงการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปทีผู้่ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบัตติามประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุทีไ่ม่ถูกต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุทีถู่กต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตัง้แต่วันที่ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้องจนถึงปัจจุบัน  
 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุทีม่ีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการ
เพ่ิมหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากัดนัน้  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  
 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีี่สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก่ียวกับการจัดท างบ
การเงินรวม 
 

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนือ่งกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกับส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเ่ก่ียวกับการจัดการลงทนุ  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทนุของกองทนุเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึง
ค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีส่ภา

วิชาชีพบัญชีก าหนดให้จัดท างบการเงินรวม 
“กองทุนฟืน้ฟู” กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตาม

กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตลาด

พันธบัตรสกุลเงินท้องถ่ินในภมูิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมติของทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก 
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 
Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

  
“กองทุน AI” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทีม่ิใช่รายย่อย (Accredited 

Investor Mutual Fund) 
  
“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดยีวโดยถือทรัพย์สิน

ที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุ
ของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของ
กองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึ่งมีลักษณะ
เป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme)  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน 
infra และกองทุน private equity ที่จัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึ่งได้แก่                                
1.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่า



5 
31-12-19 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                                 
2.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวัีตถุประสงค์หลักในการลงทนุ
ในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ตาม 1.  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวจะ
จัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน private equity” กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตัง้ขึน้ใน
รูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลักษณะของ
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีก่ าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงนิร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายตา่งประเทศที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตัง้แต ่
2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จดัการ
เงินทุนและทรัพย์สินทีเ่กิดจากเงนิทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าท า
สัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนัน้ในภายหลัง 
โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือ
การปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนนิธุรกิจของ
กิจการดังกล่าว           

“กองทุน property” 

 

 

กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้                                          
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                                



6 
31-12-19 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
 

 

2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                         
3.  foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้า
เป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร 
(speculate)                                                                
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุน
ลดลง                                                                          
3.  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 
ทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง                                   
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ทรัพย์สินดังนี ้                                                              

1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลาม  
หรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดยีวกับเงินฝาก               
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                           
3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาทีเ่ทยีบเคยีงได้กับผู้
ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูสั่ญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีง
ได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ  

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” ดัชนีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนดิ 
“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 
“ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงือ่นไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   
“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี ้                                                                                          

1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.                                                  
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง
หรือกองทุนฟืน้ฟูเป็นผู้มภีาระผูกพัน 
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“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย 

ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกัน แต่ไมร่วมถึง
ตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพ่ือการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบันการเงินไม่
ว่าตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ  ที่จัดให้มขีึน้เพ่ือการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้                                                 
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพย์จากผู้
เสนอซือ้หลายรายและผู้เสนอขายหลายราย                                                                        
2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรีะบบ ซึ่งก าหนด
เก่ียวกับวิธีการในการซือ้ขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการ
ซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผู้เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 
“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
“บง.” บริษัทเงินทุน 
“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 
“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 

การจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบคุคล 
“บริษัทจดทะเบยีน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบยีนหรือได้รับการ

อนุญาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน SET 
“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงนิรวมทีม่ีการ
จัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงนิรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท า 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงนิรวมทีม่ีการ
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“แบบ filing” 

จัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงนิรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด                                                                    
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 
ซึ่งก าหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด  
ประเภทหลักทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงิน
ในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค า้ประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซือ้ขาย derivatives” ศูนย์ซือ้ขายดังนี ้                                                                                    
1.  ศูนย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนญุาตตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า                                                                                     
2.  ศูนย์ซือ้ขาย derivatives ซึ่งจัดตัง้ขึน้และให้บริการได้
ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจาก
ส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้                                                 
1.  หน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล                                                               
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ก่ียวข้องกับโครงสร้างพืน้ฐาน
ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้                                                                      
1.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                                                                                                     
2.  กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวัีตถุประสงค์หลักในการลงทนุ
ในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานตาม 
1.  ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
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“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ 

หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกิจการเงินร่วมลงทนุอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ ทัง้นี ้ไม่
ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอ่ืนใด 
1.  กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงนิร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายตา่งประเทศที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี ้
      (ก)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทนุ
ตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบคุคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
      (ข)  มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
ผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงนิทนุ 
      (ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าท า
สัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนัน้ในภายหลัง 
โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือ
การปรับปรุงการด าเนินงานหรือการด าเนนิการอ่ืนใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด าเนนิธุรกิจของ
กิจการดังกล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้                                                                                   
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                                              
2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ                                        
3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสัน้” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วันนับแตวั่นที่

ออกหุ้นกู้ 
“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตัวชีวั้ดของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันหีรือองค์ประกอบของดชัน ี

ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย 
การลงทุนของกองทุนนัน้ 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้                                                                                           
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือ                                                               
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 

Agency) ที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน เว้นแต่ที่
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5ของ
ประกาศที่ทน. 14/2560 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียง
ด้านเครดิตของทรัพย์สินทีไ่ด้รับการประกันความเส่ียงจาก
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่
จะต้องช าระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้(credit event) ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเส่ียง จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีมส าหรับการมีภาระผูกพัน
ดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนี ้
ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถือที่จดัท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือ
สัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงด้าน FX 
“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือ

สัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา 
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แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขาย derivatives 
“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทนุทีจ่ะ

ใช้ในการค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนพัุนธ์ (Derivative Warrants) 
“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวัีตถุประสงค์หลักในการลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดงักล่าวจะ
จัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน า
อัตราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัททีอ่ยู่ในกลุ่มกิจการมา
ค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค า้ประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
“IOSCO” International Organization of Securities 

Commissions 
“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้

แรก (Initial Public Offering) 
“issue rating” อันดับความน่าเชือ่ถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
“issuer rating” อันดับความน่าเชือ่ถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 
“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
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“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
  
“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบ

เทียภายในประเทศ 
“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทนุ

โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือสัญญา
ที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้
กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหนว่ยลงทุนทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคบัของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 
“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้่อตกลงตาม credit 

derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & 
obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศูนย์ซือ้ขาย derivatives  
“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการค านวณคา่

ตามมาตรฐานสากล 
“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
“PVD” 
“regulated market”   

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 
ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพ่ือให้เกิด
การเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ให้
ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดงักล่าว
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหนว่ยงานที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกับหลักทรัพย์ 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน (repurchase 

agreement) 
“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
  
“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse 

repurchase agreement) 
“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม

หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 
“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  
“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สัญญา 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note)  
“sovereign rating” อันดับความน่าเชือ่ถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออก

ตราสารมีถ่ินที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิด
นัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุทีโ่อนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 
“WFE” World Federation of Exchanges 
มติพิเศษ 
 
 
 
 

มติของผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มคีะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในส่ีของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หรือของจ านวนหนว่ยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุน
ซึ่งส่งหนังสือแจ้งมตแิละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติเสียงข้างมาก 

 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมาก 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหนว่ยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุน
ซึ่งส่งหนังสือแจ้งมตแิละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)  : กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู  
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Aberdeen Standard Value Fund    
 
1.3. ชื่อย่อ : ABV  
 
1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6.การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7 อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน 

1.8 อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ): ไม่ก าหนด 

1.10 ลักษณะโครงการ: กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่ เสนอขาย :  
2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000.00 ล้านบาท  

2.2 เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 10.0000 บาท  
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2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.00   หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  
 
2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ครัง้แรก : 5,000.00  บาท  
 
2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ครัง้ถัดไป : 5,000.00  บาท  
 
2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการส่ังขายคืน : ไม่ก าหนด  
 
2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการส่ังขายคนื : ไม่ก าหนด  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  
 
2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  
 
 2.12 รายละเอียดเพ่ิมเติม 

         บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต า่มูลคา่ขัน้ต ่าของการส่ังซือ้ตามที่โครงการระบุไว้ได้ ในกรณี
ซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ าทุกเดือนตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทนุ
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทนุ :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดจีากการลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาวในรูปของก าไรจากเงินลงทนุ  
 
3.2 ประเภทกองทุนรวม :  ผสม 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :  
- ตราสารทุน : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 
- ตราสารหนี ้: ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้
- หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์/REITs 
- กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทนุในตา่งประเทศ :  
การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ : 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0 ล้านเหรียญ 
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : 
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน 
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนชีีวั้ด (active management) 
 
3.9. ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) : 
ตัวชีวั้ด (benchmark) ที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมนีค้ือ   
35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันพัีนธบัตรรัฐบาล 
Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย,  29.25% ผลตอบแทนรวมของดชันพัีนธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดบัความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารในระดับ BBB ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชีวั้ดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเหน็สมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า อย่างชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปล่ียนตัวชีวั้ด ค าอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนตวัชีวั้ด และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีวั้ดดังกล่าว ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทนุได้   
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีวั้ดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ  เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชีวั้ดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทีผู้่ออกตัวดชันขีองตวัชีวั้ดไม่ได้จดัท าหรือ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดงักล่าวอีกตอ่ไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทนุได้  
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 
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3.11 รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
บริษัทจัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน และตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน รวมทัง้ตราสารแห่งหนี ้ทัง้
ทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท้ี่เสนอขายในตา่งประเทศ โดยบริษัท
จัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นีผู้้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ      โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส าคญั 
 
ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทนุในหรือมไีว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives)   และกองทุนจะไม่ลงทนุในหรือมไีว้ ซึ่งตราสาร
ที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 
  
3.13 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทนุ:  
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ : 
ส่วนที่  1 :  ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินทั่วไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่                                                                                                                
                   1.1  ตราสารทุน 
             1.1.1  หุ้น 
             1.1.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 
             1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุทีโ่อนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right  หรือTSR) 
             1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ 
share warrants 
             1.1.5  ตราสารทุนอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดยีวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเตมิ 
      1.2  ตราสารหนี ้
             1.2.1  พันธบัตร 
             1.2.2  ตั๋วเงินคลัง 
             1.2.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
             1.2.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) 
             1.2.5  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) 
             1.2.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ 
             1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
             1.2.8  ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก าหนดเพ่ิมเติม  
      1.3  ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
      1.4  ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW) 
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             2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทนุ 
                  ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน 
ดังนี ้
                   2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงือ่นไขทีท่ าให้ผู้ลงทนุมภีาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมอืแตก่องทุนได้ด าเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสาร
ได้)  
                   2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทนุได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ะท้อนมูลคา่
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 
     2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือช าระหนีก้ารค้า ตั๋ว
แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงนิ ดังกล่าวต้องมกีารรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้ 

    2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

    2.4.2  ธนาคารออมสิน  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
    2.4.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
    2.4.6  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
    2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
    2.4.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลัีกษณะท านองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
                   ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจา่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้

จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใช้เงนิ ด้วย 
 

ส่วนที่  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย Infra และหน่วย property 
             1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย  ต้องมีคณุสมบัตแิละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดงันี ้
  
                  1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทนุเชน่เดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิ
ทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 
                  1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่)   

            1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 
            1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  

single entity limit ของกองทุนนัน้ 
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            1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
product limit  ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

            1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้ 
                  1.3 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
 
ส่วนที่  3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดงันี ้
 1.  ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษัทเงินทนุ  (บง.) หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                                                  
                         4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศยั  
 6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลัีกษณะท านองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที่  4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
             การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงันี ้
 1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิตบิุคคลดงันีท้ี่สามารถเข้าเป็นคูสั่ญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
      1.1  ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) 
      1.2  บริษัทเงินทุน (บง.) 
      1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) 
      1.4  บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 
      1.5  บริษัทประกันภัย 
      1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
      1.7  กองทุนฟืน้ฟู 
      1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
      1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
              2.  ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี ้
                   2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องม ี
credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  
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                   2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
                   2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแตวั่นออกตัว๋ และเป็นตัว๋
ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                   2.4  B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
             2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ด้วย 
             2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดบั investment grade  
                  2.5  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไมเ่กิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวต้องม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
            2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
            2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
                  2.6  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวต้องม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
                         2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
                  2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเตมิ 
            3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน  
            4.  ข้อก าหนดเพ่ิมเตมิที ่บลจ. ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo  
                 4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดังนี ้
                        4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
                        4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทนุ
รวม 
               4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ต้องมมีูลคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วิธีการดังนี ้ 
                   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้มากกว่า (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
 ทัง้นี ้ราคาซือ้เท่ากับราคาที่กองทุนช าระให้แก่คูสั่ญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคา่ซือ้หลักทรัพย์ 
หรือตราสารตาม reverse repo                                           
                 4.4  การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงันี ้(ยกเว้นในกรณทีี่
เป็นการลงทุนของ Non-retail PF ไม่ต้องน าวิธีการตามข้อนีม้าใช้ในการค านวณ) 
                        4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
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                        4.4.2  ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียก
ให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงนิ หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่กองทนุ เพ่ือให้
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้และทรัพย์สินทีโ่อนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันท าการถัด
จากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  เว้นแต่เป็นกรณตีาม 4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ในสัญญา ซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของ
คู่สัญญา (counterparty risk) แล้วบริษัทจัดการจะไม่ด าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได้ 
                 4.5  การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดงันี ้
                        4.5.1  ค านวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ที่กองทนุพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการ
ค านวณ 
                        4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมอียู่
กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่จากหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซือ้หรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 
                 4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านงึถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญา 
หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้แล้ว 
 
ส่วนที่  5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)  
             ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดงันี ้
             1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทีคู่สั่ญญา
ดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนนิกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย 
                  1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
                  1.2  ธปท. 
                  1.3  กองทุนฟืน้ฟู 
                  1.4  ธนาคารเพ่ือการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
                  1.5  ธพ. 
                  1.6  บง. 
                  1.7  บล. 
                  1.8  บริษัทประกันชีวิต 
                  1.9  กองทุนส่วนบุคคลที่มมีูลคา่ทรัพย์สินของผู้ลงทุนแตล่ะรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 
                  1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                  1.11  นิติบุคคลอ่ืนตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดเพ่ิมเติม 
             2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
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             3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังนี ้
                 3.1  ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพ่ือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี ้ 
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้
มีภาระผูกพัน  
                        3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงนิตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วันนับแต่วันออกตัว๋และ
เป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 
                        3.1.5  B/E หรือ P/N  ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
                                   3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ด้วย 
                                   3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดบั investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
                        3.1.7  หนังสือค า้ประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกันการคนืหลักทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
                        3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการลงทนุ
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้  
                        3.1.9  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund : MMF) 
                 3.2  ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผล
ให้บริษัทจัดการสามารถบังคบัช าระหนีเ้อาจากหลักประกันดงักล่าวได้โดยพลัน  
                 3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทนุมกีรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายตอ่หรือท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
หลักประกันนัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบังคบัช าระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นัน้เอง  
                 3.4  ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้วัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
                 3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี  ้
                        3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
                        3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้
                                  3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้มภีาระ
ผูกพัน 
                                  3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแตวั่นออกตัว๋ และ
เป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 
                                  3.5.2.3  P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี ้
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ด้วย 
                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดบั investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
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                        3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
              4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาทีม่ีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิอ่ืีนที่จะลงทนุในต่างประเทศ 
ส่วนที่  1 :  ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินทั่วไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่                                                                                                                
                   1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 
             1.1.1  หุ้น 
      1.2  ตราสารหนีต่้างประเทศ 
             1.2.1  พันธบัตร 
             1.2.2  ตั๋วเงินคลัง 
             1.2.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
             1.2.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) 
             1.2.5  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) 
             1.2.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ 
             1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
             1.2.8  ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน 
                                    คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเตมิ  
       
 2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
 ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ 
ที่ครบถ้วน ดังนี ้
                   2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงือ่นไขทีท่ าให้ผู้ลงทนุมภีาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทนุได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคนื
ผู้ออกตราสารได้)  
                   2.3  มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทนุ
ได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาทีส่ะท้อนมลูค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ซึง่
จัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 
                   2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน ตั๋วแลกเงนิ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือช าระหนีก้ารค้า  
ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงันี ้ 
                          2.4.1  ธนาคารพาณิชย์,  บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  
                          2.4.2  สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 



24 
31-12-19 

ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้า
มี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ด้วย 
 
ส่วนที่  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
            1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
                  1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทนุเชน่เดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิ
ทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
                  1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่มีลักษณะดังนี ้

          1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานตา่งประเทศที่ก ากับดแูลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มี
การซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 

          1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหนว่ยงานก ากับดแูลที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO 

          1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศ
นัน้ 

   1.3 ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทัง้นี ้
ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 

   1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF  ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักล่าวต้องมกีารจ ากัด
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเทา่นัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับ
การลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่) 

           1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที่กองทุนรวม สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน 
≥  80% ของ NAV ของกองทุนCIS ต่างประเทศนัน้ 

           1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
single entity limit ของกองทุนรวม (investing fund) นัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเ่ป็น SIP 

           1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
product limit  ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวม (investing fund) นัน้ 

           1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ 
                     1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใชก่องทนุทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมฟีดเดอร์  เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มคีวามจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการลงทนุในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้วนด้วย  
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ส่วนที่  3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผู้รับฝากดงันี ้
 1.  ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษัทเงินทนุ  (บง.) หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน  
 2.  สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
อัตราส่วนการลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต ่า
กว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% ของแตล่ะกองทนุรวม  

4 เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตรา
สารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
3.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
3.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ) 

ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 10% 
เมื่อเป็นการลงทุนในตา่งประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national 
scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุนที่ผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี ้≤ 397 
วัน นับแต่วันที่ลงทนุ และไม่ได้มลัีกษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี ้

ไม่เกินอัตราดังนี ้แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนักของตราสารที่ลงทนุ

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                  5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท 
                               เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
                               สถาบันการเงิน  
                  5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                  5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                  5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
                               การเกษตร  
                  5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย  
                  5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                               ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
                  5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ 
                               ประเทศไทย  
                  5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                  5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 
    5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
    5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
    5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน 
นับแต่วันที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้ 
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SETหรือของตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ  (แต่ไมร่วมถึงตราสารทุนทีผู้่ออกตราสาร
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายใน SETหรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SETหรือ
ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถึงบริษัททีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายใน SETหรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

รวมกันไม่เกินอัตราดงันี ้แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนักของทรัพย์สินที่

ลงทุนใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน ที่ผู้ออกจัดตัง้ 
                 ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน 
                 ต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
                 ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที ่
                 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade  
       6.4.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
                  6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน 
                               ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
                   6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั่วไป 
                                โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
                   6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระ 
                                หนี ้≤  397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ 
                                ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  
                                ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง 
                                เป็นบุคคลดังนี ้
                               6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –   
                                               5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
                                               ที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                               6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตา่งประเทศ ที่มี 
                                               ลักษณะท านองเดยีวกับบุคคล 
                                               ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
        6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี ้> 397  
                  วัน นับแต่วันที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ใน 
                  ระบบของ regulated market 
6.5  DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6 หน่วย infra หรือ หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
       6.6.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการ 
                  จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ 
                  ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SETหรือของตลาดซือ้ขาย 
                  หลักทรัพยต่างประเทศ (แต่ไม ่รวมถึงหนว่ยดงักล่าว 
                  ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าให้มกีาร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                  เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET 
                  หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
       6.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไมไ่ด้มีลักษณะกระจายการ 
                 ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสังหาริมทรัพย์  
                 หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund)  
                 ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
6.7  ธุรกรรมดังนี ้ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 
       6.7.1  reverse repo 
       6.7.2  OTC derivatives 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนด และมีลักษณะตาม 6.6.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝากเพ่ือการด าเนนิงานของ  MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่  2 : อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่

ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูสั่ญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดงักล่าว  
      
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
       ใน benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝากเพ่ือการด าเนนิงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
ส่วนที่  3 : อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของ
  รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี  ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
   1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย                      
   (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

อายุกองทุน  
 
 
  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 
6 เดือน  ทัง้นีเ้ฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี  
      
 
 
 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1  B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต ่MF ได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มรีะยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนีแ้ต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน  ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
      2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit) 
      2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating    
(ข้อนีไ้ม่ใช้กับการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทุน buy 
& hold ที่ลงทุนในตัว๋แลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 
 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo 
 

ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5 ตราสารดังนี ้(total SIP) 

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit)  
5.2 ตราสารหนีต้ราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน  ที่มีอันดบัความ
น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต า่กว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)(หมายความ
รวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ 
regulated market และ ที่มีข้อมูล public และ non-
public)   

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 หน่วย CIS  ทุกกองทุนรวมกันไมเ่กิน 20% 
 
** ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนนิงานของกองทุน ไม่มข้ีอก าหนดเก่ียวกับ 
product limit 
 
ส่วนที่  4 : อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุน

รวมวายุภักษ์)ทุกMF รวมกันภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวน
หุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไม่นับรวม
การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ 
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ต่างประเทศ) 
 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสิ้นทาง
การเงิน (financial liability)5  ของผู้ออกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิ
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้
นับรวมมูลค่าหนีสิ้นดงักล่าวของเจ้าหนีท้ี่มี
ความเก่ียวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจาก
กิจการที่เก่ียวข้องกัน เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีสิ้นทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
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ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นราย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีาร
ย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อ
นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหมแ่ละมี credit 
rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืน
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคลดังนี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่
ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลัีกษณะ
ท านองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 
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5  หนีสิ้นทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้่ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญช ีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นทีย่อมรับในระดับสากล เช่น  
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นต้น 

6 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
“ทัง้นี ้การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทนุและอัตราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ” 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS 
ทัง้หมดของ MF หรือ กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้ 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2)จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra 
ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้น
แต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2)จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property 
ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วยนัน้ 
เว้นแต่เป็นหน่วย property  ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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ส่วนที่  5 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1)  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ตอ่มาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณุสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคณุสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
       (1.1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทนุและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัต ิ
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้
ที่บริษัทจัดการ 
        (1.2)  จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้ขาดคณุสมบัต ิเว้นแตเ่ป็นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ (4)  กรณีเป็นกองทุนรวม  
        (1.3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบัต ิหรือทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิมคีุณสมบัติ
เปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ด้จ าหนา่ยทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคณุสมบัติ 
แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดงักล่าว 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สินทีข่าดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม ข้อ 1(1.2) บริษัทจัดการจะจัดท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว และจัดส่งรายงานตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
 
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ตอ่มาการลงทนุไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพ่ิม บริษัทจัดการต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้
       (2.1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทนุไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกล่าว 
ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
       (2.2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเตมิในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุ
ที่ก าหนด 
       (2.3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญ 
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ 4 
                 (ก)  30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ตาม ส่วนที่ 3 ข้อ 1  
                  (ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที ่5 ข้อ (2) (2.3) 
(ก)      
        (2.4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
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ลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตามตามข้อ (2.3) ก หรือข้อ 
(2.3) ข บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมลูตามข้อ (2.4) พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว 
        (2.5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที ่4 นอกจากการปฏิบัติตาม ส่วนที่ 5 ข้อ 2 (2.1) ข้อ 2 (2.2) ข้อ 
2 (2.3) และข้อ 2 (2.4) แล้ว บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังนีด้้วย 
                 (ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนทีเ่กินอัตราส่วนการลงทนุ  เว้นแตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากส านักงาน 
                  (ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือย่ืนค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้   
 
การด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ (2.1) ถึง (2.5) มิให้น ามาใช้กับกองทนุรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดยีว โดยถือทรัพย์สิน
ที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทนุรวม 
(กองทุน buy &hold)  และกองทุนรวมฟีดเดอร์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
โดยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ (1.1) หรือข้อ (1.2) แล้วแต่กรณ ี
       1.1 ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนมุัตใิห้จดัตัง้ก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทนุรวม
ด าเนินการดังตอ่ไปนี ้ หากปรากฎว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุร่วมหรือหน่วยของกองทนุตา่งประเทศไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit) เป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน 
           (1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทนุไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานและผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
           (2) ห้ามมิให้แก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการเพ่ือขยายวงเงนิส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์
ดังกล่าวที่ได้จดทะเบยีนไว้กับส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุ
ต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนด  
           (3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตา่งประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบคุคลที่มคีวามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจดัการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากกองทนุรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ า้ซ้อนกับกองทุนรวม
หรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมแจ้งเป็นลายลักษณอั์กษรให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบเก่ียวกับ
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ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน
30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
           (4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้วให้จัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับ 
ชื่อ จ านวนอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดส่งรายงานตอ่
ส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์  ภายในวันท าการถัดจากวันที่เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้  
     1.2 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนมุัตใิห้จดัตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559  ให้บริษัทจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดังตอ่ไปนี ้หากปรากฎว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทท าการ
ติดต่อกัน 
             (1) ด าเนินการตามข้อ 1.1 (1) และ (4) 
             (2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั 
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
             (3) หากบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอั่ตราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดส่งรายงานดงักล่าวตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ บริษัทจัดการจะไมล่งทนุเพ่ิมเตมิในทรัพย์สินทีเ่กินอัตราส่วน
การลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด และจัดท ารายงานข้อมูลตามรายการข้างต้น พร้อมสาเหตุทีไ่ม่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์  ทัง้นี ้ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)  
(3) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแตต่อ่มามกีรณีดังตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตุให้ไมเ่ป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจดัการปฏบิัตใิห้เป็นไปตามส่วนที ่5 ข้อ (2) โดยอนุโลม  
      (3.1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มอียู่เดมินัน้  
      (3.2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
 
(4) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตจุ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนนิการแก้ไขเพ่ือให้การลงทนุเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที ่5 ข้อ (1) (1.2) หรือส่วนที่  5 ข้อ (2) วรรคหนึ่ง (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ  บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนนิการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าว
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไข
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว  ทัง้นี ้ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการแทนได้ 
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ส่วนที่  6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจัดการ
ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
     (1.1)  จัดท ารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มกีารลงทุน 
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
      (1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุน  ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 
 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทนุของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวั่นทีสั่ดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เว้นแตบ่ริษัทจัดการจะได้รับมตจิากผู้ถือหนว่ยลงทนุให้เปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
      ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มวิีธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทุน  รวมทัง้เมือ่ได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บังคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแตวั่นทีสั่ดส่วนการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใช้บังคับ บริษัทจดัการต้องไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
    4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน                                    : ไม่มี 
    4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน                        : ไม่มี 
    4.3 รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน)  : ไม่มี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก : 
         - บริษัทจัดการ 
         - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน    
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
ผู้สนใจสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทุนได้ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตัง้แตวั่นที ่4 - 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2546 ในระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.  
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5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน และการจองซือ้หนว่ยลงทุน  
ผู้สนใจจองซือ้สามารถขอรับหนังสือชีช้วน คู่มือนกัลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดและใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุได้จาก
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และท าการจองซือ้ในราคาหนว่ยลงทุนละ 10 บาท โดยบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะคิดค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วย
ลงทุน  
 
การจองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจองซือ้อย่างต ่า 10,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และใบค า
ส่ังซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน หลังจากนัน้ส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ใบค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุน พร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการเปิดบัญชีที่ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด เช่น ส าเนาบัตรประชาชน (ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือ
รับรองและหนังสือมอบอ านาจ (ส าหรับนิตบิุคคล) เป็นต้น และช าระเงินค่าจองซือ้จนเตม็มูลคา่ไปยังบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนภายในระยะเวลาการจองซือ้หนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วน  
 
ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน ส่ังจองหน่วยลงทนุร่วมกัน ให้ถือเอาบุคคลที่มีชือ่แรกใน
ค าขอเปิดบัญชีกองทนุเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียง และผู้เสียภาษีเงินได้จากเงินปันผล เว้นแต่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะ
ตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน  
 
5.2.2. การรับช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน  
ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดยีวตามจ านวนทีจ่องได้ที่บริษัทจดัการหรือตวัแทนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้ในเขตหักบัญชีเดยีวกับส านกังานของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีรั่บค าส่ังซือ้เท่านัน้ โดยเช็ค หรือ ดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ทีจ่อง
ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ดแวลู” (ส าหรับการน าเช็ค
หรือดราฟต์ หรือโอนเงินสดเข้าที่บัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากัด (มหาชน)) หรือส่ังจ่ายในนาม "บัญชีจอง
ซือ้หน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)จ ากัด (ส าหรับการน าเช็คหรือดราฟต์ หรือโอนเงนิสดเข้าที่บญัชี
ธนาคารพาณิชย์อ่ืน)    หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือ     รับซือ้คืนรับช าระค่าจองซือ้แล้ว จะออก
ส าเนาค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู ให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลักฐาน การจองซือ้หน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนดังกล่าวข้างต้นได้เรียกเก็บเงนิตาม เช็ค ดราฟต์ หรือ
ค าส่ังหักบัญชีธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว เมื่อได้มีการจองซือ้หน่วยลงทนุ
และได้มีการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้ว    ผู้จองซือ้จะเพิกถอนการจองซือ้และขอคืนเงนิคา่จองซือ้ไม่ได้  
 
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซือ้ทางไปรษณีย์ภายใน 15 
วันนับจากวันปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
 
5.2.3. การเก็บรักษาค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
เงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนนีจ้ะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู” ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ ่หรือ “บัญชี
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จองซือ้หน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด” ที่ธนาคารพาณิชย์อ่ืน ซึ่งดอกผลในชว่งดงักล่าว
ทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน 
 
5.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะได้รับหนว่ยลงทนุตามทีจ่องซือ้ หลังจากที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน  
ในกรณีที่มีการจองซือ้หนว่ยลงทุนเกินกว่ามูลคา่โครงการ การจัดสรรหน่วยลงทนุในการจองซือ้เป็นดลุยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยใช้หลักการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนจองซือ้พร้อมกันและจ านวนหน่วยลงทนุมไีม่
เพียงพอต่อการจัดสรร จะจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่องซือ้ (Pro rata)  
 
5.2.5. การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มกีารจัดส่งเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนโดยไมม่ีดอกเบีย้คืนให้แก่ผู้จองซือ้ทีไ่มไ่ด้รับการจัดสรร
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนภายใน  15  วัน  นับจากวันปิดรับการจองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัท
จัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เนื่องจากไมส่ามารถขายหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้
ถึงสิบราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึงสิบรายแต่มมีูลคา่หนว่ยลงทนุทีข่ายได้แล้วทัง้หมดต า่กว่าห้าสิบล้าน
บาท บริษัทจัดการจะด าเนนิการให้มีการจัดส่งเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 
15 วันนับแต่วันที่ยุตโิครงการ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินโครงการ
ต่อไปได้  
 
ในการคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน และส่ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 
       - บริษัทจัดการ 
       - Internet 
       - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มหีนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุส่วนสรุปข้อมูลส าคญั และส่วนข้อมูลโครงการไว้  ณ       ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแหง่ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชีช้วน คู่มือผู้ลงทุน ใบค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีกองทนุได้ทีท่ี่ท าการทุกแหง่ของบริษัทจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อทกุแหง่ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทกุวันใน เวลาท าการ  
 
โดยบริษัทจัดการจะรับค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เว้น
แต่กรณีตามข้อ11. “การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง และข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทุน”   หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.3. “ข้อจ ากัดใน
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การส่ังซือ้หน่วยลงทุน”  
 
6.2.1. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
  
6.2.1.1. ผู้สนใจสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืได้ทุกวันและเวลาท าการ
ของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้
เมื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักล่าวเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเร่ิมเปิดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากปิดการเสนอขายครัง้แรก  
 
6.2.1.2. ผู้ส่ังซือ้จะต้องส่ังซือ้ไม่ต า่มูลคา่ขัน้ต า่ของการส่ังซือ้ตามทีโ่ครงการระบุไว้ส าหรับการส่ังซือ้แตล่ะครัง้  บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต ่ากว่ามูลคา่ขัน้ต า่ของการส่ังซือ้ตามที่โครงการระบุไว้ได้ ในกรณีซือ้หนว่ยลงทนุ
เป็นประจ าทุกเดือนตามทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี ้หรือในกรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน    ค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (ส าหรับการส่ังซือ้ครัง้แรก) และค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน
และย่ืนเอกสารดังกล่าว พร้อมทัง้เอกสารประกอบการเปิดบัญชทีี่ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดเช่น ส าเนาบัตร
ประชาชน (ส าหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนงัสือมอบอ านาจ (ส าหรับนิติบคุคล) เป็นต้น และเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนเตม็จ านวนทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
6.2.1.3. ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์  หรือ
หักบัญชีบัตรเครดติ หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทัง้นี ้การช าระเงินด้วยเชค็หรือดราฟตต้์องสามารถเรียกเก็บเงนิได้
ในเขตหักบัญชเีดยีวกันกับบริษัทจดัการหรือที่รับค าส่ังซือ้เท่านัน้  โดยเช็ค  หรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่    จองซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด” (บัญชีกระแส
รายวัน)  และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป ซึ่งบริษัทจดัการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ดังต่อไปนี ้

- ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
- ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสีลม 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ ส านักงานใหญ่ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนอื 
- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูรายละเอียดข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ในเวบไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) 
 
โดยหากเช็คหรือดราฟตไ์มส่ามารถน าฝากเพ่ือเรียกเก็บเงนิได้ทันภายในวันเดยีวกันกับวันท าค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ      บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ส่ังซือ้ท าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาหนว่ยลงทนุทีค่ านวณได้ ณ สิน้วันท าการ
ซือ้ขายถัดไปนัน้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้ทราบล่วงหน้า  

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวไมส่ามารถเรียกเก็บเงนิได้ในครัง้แรกไมว่่าด้วยเหตใุด บริษัทจัดการจะยกเลิก ค าส่ังซือ้
นัน้ๆทันที โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทุนประสงคจ์ะ  ท ารายการต่อไป
จะต้องท ารายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อีกครัง้ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรสอบถามบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืเก่ียวกับเงื่อนไขการส่ังจ่าย รวมทัง้รายชื่อ
ของธนาคารที่มีบัญชีจองซือ้หนว่ยลงทนุของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีที่ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต แต่ไมส่ามารถด าเนินการหักบัญชี
บัตรเครดิต หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากบริษัทบัตรเครดติหรือธนาคารที่ผู้ส่ังซือ้หนว่ยลงทุนมีบญัชี
บัตรเครดิตอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันที่ส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะ
ยกเลิกค าส่ังซือ้นัน้ๆทนัทโีดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทนุทราบ โดยหากผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนประสงค์จะท ารายการ
ต่อไปจะต้องท ารายการใหมต่ามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้อีกครัง้ 
 
หมายเหตุ 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไมไ่ด้เปิดให้บริการช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทุนโดยการหกับัญชีบตัรเครดติ โดยหากมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบต่อไป 
 
6.2.1.4. ในกรณีที่ผู้ส่ังซือ้ช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของแตล่ะส านักงานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีส่ั่งซือ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซือ้ท า
การส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้  ณ  สิน้วัน ท าการซือ้ขายถัดไปนัน้ 
หากเช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะยกเลิกค าส่ังซือ้นัน้ๆ 
ทันที โดยผู้สนใจที่จะส่ังซือ้ต้องกรอกรายละเอียดในค าส่ังซือ้ใหมเ่พ่ือส่งให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน  
 
6.2.1.5. หลังจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืได้รับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนพร้อมทัง้เงนิ      ค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผู้ส่ังซือ้แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบส าเนาค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซือ้
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
 
6.2.1.6. ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทีผู้่ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทุนอ่ืนภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้      ผู้ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงนิจนเต็มค่า    จะหักกลบลบ
หนีกั้บบริษัทจัดการไมไ่ด้  
 
6.2.1.7. ผู้ส่ังซือ้ที่ได้ท าการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเตม็จ านวนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซือ้หน่วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้  
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6.2.1.8. บริษัทจัดการจะขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุในวัน
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพ่ิมจ านวนหนว่ยลงทนุทีข่ายในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนดงักล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไมรั่บซือ้คนืไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน”   
 
6.2.1.9 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ปิดบัญชีผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  อาจส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วย
ลงทุนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (Email) ตามที่อยู่ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจัดการก าหนด ได้  โดยผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัทจัดการและได้รับการ
ยืนยันการรับค าส่ังผ่านทางช่องทางดงักล่าว และผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการ
ภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นที่มกีารส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
                   
หากปรากฎว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไมไ่ด้รับค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุยังไม่ได้มีการส่งค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุนมายังบริษัท
จัดการ 
                   
หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
เอกสารต้นฉบับ  ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ด าเนนิการไปตามค าส่ังซือ้ทีไ่ด้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ส่ังซือ้ยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนนิการตามค าส่ังทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์
ดังกล่าวทุกประการ 
 
หมายเหตุ 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไมไ่ด้เปิดให้บริการส่งค าส่ังทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป 
 
6.2.1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุให้กับบริษัทจดัการได้โดยผ่านทางช่องทางเพ่ิมเตมิทีผู้่สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท าความตกลงร่วมกับบริษัทจดัการ  ซึ่งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแต่ละราย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ่ไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้บริการช่องทางดงักล่าว
แล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ก าหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนนิการตามค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางดังกล่าว  โดยหากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่ได้รับค าส่ังซือ้
หน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผ่านทางชอ่งทางนี ้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุยังไมไ่ด้มีการส่ง
ค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ  
 
6.2.1.11 ผู้ส่ังซือ้ที่ท าการส่ังซือ้หนว่ยลงทุนและได้ช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  จะเพิกถอนการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ
และขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ 
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6.2.2. วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ   
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางส่ืออิเล็คทรอนกิส์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน    เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการน าเสนอวิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวนีเ้ป็นการแก้ไข
โครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ 
ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วัน
ท าการ (ทัง้นี ้วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ได้รับ
การอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
6.2.3. ข้อจ ากัดในการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุ  
ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธค าส่ังซือ้หนว่ยลงทุนของผู้ลงทนุ หากค าส่ังซือ้ดงักล่าว จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายนัน้ถือ
หน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 
 
อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจในการจัดสรรหรือไมจ่ัดสรรหน่วยลงทนุก็ได้ หากบริษัทจัดการได้พิจารณา
เห็นว่า การจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบการลงทุนหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือท าให้ผิดเงือ่นไขมลูค่าขัน้ต า่ของการ
ส่ังซือ้หรือตามความเหมาะสมอ่ืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซือ้ทราบล่วงหน้า  
 
6.2.4 เงื่อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธไม่รับและ/หรือระงับการด าเนนิการตามค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกค าส่ังซือ้
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีใดๆดงัตอ่ไปนี  ้ 
-ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทุน เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้รับอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
-ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าให้จ านวนเงนิทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุของโครงการตามที่ได้รับ
อนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
- ในกรณีที่การส่ังซือ้หน่วยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทุน หรือ
มีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดงักล่าว  
 
- กรณีอ่ืนๆตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจ าเป็นในการปฏิบัตติามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง หรือตามทีบ่ริษัท
จัดการเห็นสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษัทจัดการ 
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6.2.5 วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็นประจ าทุกงวด โดยหักเงนิจองซือ้หนว่ยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทีม่ี
ข้อตกลงในการท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื   
 
6.2.5.1. ในการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกส่ังซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจ าทุกเดอืนในเวลาใด  ๆ   ในแต่ละ
เดือน ในจ านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด ด้วยการให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืท าค าส่ังซือ้และแจ้ง
ให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน     หรือบัญชีอ่ืนใดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ทีม่ีข้อตกลงเก่ียวกับการหกัโอนเงนิเพ่ือช าระค่าซือ้หนว่ยลงทุนกับบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
 
6.2.5.2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะด าเนนิการดงักล่าวจะต้องตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
เพ่ือย่ืน “ใบค าขอช าระค่าซือ้หนว่ยลงทุนโดยหกับัญชธีนาคาร” (หรือแบบฟอร์มทีเ่รียกชื่ออ่ืนใดในท านองเดยีวกัน) และมอบ
อ านาจให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้จัดท าค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกั
เงินจากบัญชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุที่มไีว้กับธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งจะเร่ิมด าเนนิการได้ก็ตอ่เมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผล
การอนุมัติในการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ทีเ่ก่ียวข้องแล้ว และการอนุมัติดังกล่าวจะยังคงมีผลใช้บังคบั
ต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนค าส่ังโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วันท าการ ก่อนวัน
ยกเลิกการซือ้หน่วยลงทุนในลักษณะดงักล่าวไปยังบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ติดต่อไว้ 
  
6.2.5.3. ในการมอบอ านาจให้ด าเนนิการซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ าทุกเดอืน   ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อ “กองทุนเปิด 
อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู” และจ านวนเงินที่ต้องการส่ังซือ้ ซึ่งจะต้องไมต่ า่กว่าครัง้ละ 5,000 บาท บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณารับรายการขัน้ต ่ากว่าจ านวน   5,000 บาทได้ ในกรณีจ าเป็นอ่ืนใดตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นสมควรและ
วันที่ให้หักโอนเงินในบญัชีเงินฝาก     เพ่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะได้จัดท าค าส่ังซือ้และแจ้งให้
ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการหักเงินจากบัญชีเงนิฝากของผู้ส่ังซือ้และโอนเข้าบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุน  บลจ.    อเบอร์ดีน 
สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายใดๆ ของแตล่ะเดอืนตามความประสงค์ของผู้ส่ังซือ้
หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายซึ่งจะใช้มูลคา่หนว่ยลงทนุทีค่ านวณได้เมื่อสิน้วัน
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนว่ยลงทนุดงักล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว   ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือ     รับซือ้คืนจะด าเนินการ
ส่ังซือ้หน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หกัโอนเงนิในวันท าการถัดไปเพ่ือซือ้หนว่ยลงทนุในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลคา่หนว่ยลงทนุทีค่ านวณได้เมื่อสิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาทีรั่บรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
6.2.5.4. กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุตกลงให้หักโอนเงนิเพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแจ้งให้บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชดีังกล่าวเพ่ือช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะยกเลิกค าส่ังซือ้ในงวดดงักล่าวทันทีโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ส่ังซือ้ทราบ และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังส าหรับงวดที่บัญชีเงนิฝากมเีงนิไม่เพียงพอที่จะช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน  
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6.2.5.5. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบุความประสงคท์ี่จะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า  1  กองทุน   และเงินในบัญชี  เงินฝากมี
ไม่เพียงพอที่จะซือ้หนว่ยลงทนุได้ครบทุกกองทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนจะด าเนินการซือ้หนว่ยลงทนุให้เฉพาะรายการของกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่าสามารถหักโอนเงินได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะไม่แจ้งหกับัญชเีงนิฝากย้อนหลังส าหรับรายการซือ้ของกองทนุทีบ่ัญชเีงนิ
ฝากมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ะช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุ  
6.2.5.6. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “ใบค าขอช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุโดยหักบัญชีธนาคาร” ให้ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนกรอกค าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “ใบค าขอช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับใหม่ ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี  
 
6.2.5.7. บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการ
ท ารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  
 
6.2.5.8. ผู้ส่ังซือ้จะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากรายการส่ังซือ้ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนได้ท าการหักโอนเงนิจากบัญชขีองผู้ส่ังซือ้เรียบร้อยแล้วไมว่่าในกรณีใด  ๆทัง้สิน้  
 
6.2.5.9. บริษัทจัดการจะขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้หน่วยลงทนุ และจะ
เพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแตก่รณีตามข้อ 11. “การไม่ขาย
ไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน”   
 
6.2.6 การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็  
 
6.2.6.1 คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ  
บริษัทจัดการจะให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ทีไ่ด้รับการอนุมัตใิห้หักบัญชีเงินฝากจาก
ธนาคาร และได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชกีองทนุและให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
เท่านัน้  
 
6.2.6.2 ขัน้ตอนการขอใช้บริการ  
ผู้ถือหน่วยหรือผู้ส่ังซือ้ที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้หนว่ยลงทนุโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์ม     ค าขอใช้
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มไีว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ    รับซือ้คืน หรือ
สามารถส่ังพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเวบไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้
ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมอืชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจดัการ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ   
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ผู้ขอใช้บริการ ต้องด าเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อทีบ่ริษัทจัดการก าหนดไว้สามารถด าเนนิการหกัเงนิจากบัญชี
เงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มอียู่กับธนาคารดังกล่าวและโอนมายังบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของบริษัทจัดการเพ่ือช าระค่าซือ้
หน่วยลงทุนได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติทีธ่นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก
ลูกค้าเมื่อมีค าส่ังให้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนมุัตคิ าขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนนิการจัดส่งหนังสือแจ้ง
รหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้บริการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึง่รหัสผ่านนีผู้้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไมใ่ช่เจ้าของน ารหสัผ่านไปใช้ท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
6.2.6.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ  
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ในการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท า
การ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจ านวนเงนิในการส่ังซือ้แตล่ะครัง้ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนเงินขัน้ต ่าที่
ก าหนดไว้โครงการ (ถ้ามี)  
 
กรณีท ารายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการส่ังซือ้ของ
วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้  
 
กรณีท ารายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนใด จะถือว่าเป็น
รายการส่ังซือ้ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันถัดไป  
 
กรณีท ารายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวันหยุดท าการ จะถือว่าเป็นรายการส่ังซือ้ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ วันท าการ
แรกที่เปิดด าเนนิการ  
 
บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจดัการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการท ารายการของผู้ใช้บริการ
เท่านัน้  
 
การช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในกรณีที่ท ารายการผ่านทางระบบอินเทอร์เนต็จะใช้วิธีการหักเงนิจากบญัชีเงินฝากที่
ผู้ใช้บริการระบุไว้ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหักเงนิจากบัญชีดงักล่าวได้ หรือรายการค าส่ังไมส่มบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการท ารายการดังกล่าวหรือบริษัทจัดการจะยกเลิกค าส่ังซือ้ดังกล่าวทันที แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้
ผู้ใช้บริการสามารถท ารายการส่ังซือ้ใหม่ได้ตามปกต ิ 
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6.2.6.4 เงื่อนไขการใช้บริการ  
1. ในการส่ังซือ้หน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนดไว้ให้
ครบถ้วน  
 
2. รายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนที่ท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านทีบ่ริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงทางระบบอินเทอร์เนต็โดยผู้ถือหนว่ย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้
ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการและ
เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุ  
 
3. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจดัการแล้ว 
ผู้ใช้บริการจะเพิกถอนรายการดังกล่าวไม่ได้ เว้นแตก่รณีจ าเป็นที่บริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
4. กรณีที่เกิดเหตขุัดข้องทางเทคนคิหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทนัท ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนนิการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วันท าการก่อนการด าเนนิการดงักล่าวโดย
วิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมทัง้ประกาศไว้ในเวบไซตข์อง
บริษัทจัดการ 
 
6. การให้บริการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดเพ่ิมเติม
ขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการเทา่นัน้ ดังนัน้ในกรณีทีข้่อก าหนดหรือหลักเกณฑใ์ดทีม่ิได้กล่าวไว้ในส่วนนี ้บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนอ่ืนของโครงการ  
 
6.2.7 วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนกิส์อ่ืน ๆ   
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการส่ังซือ้หนว่ยลงทนุผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางส่ืออิเล็คทรอนกิส์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน   เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการน าเสนอวิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวนีเ้ป็นการแก้ไข
โครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ 
ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วัน
ท าการ (ทัง้นี ้วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ได้รับ
การอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
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7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
        - บริษัทจัดการ 
        - Internet 
        - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิ : 
 
7.3. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 
       - รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 
 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถ ขายคืนหนว่ยลงทุนได้ทกุวันท าการซือ้ขายโดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องส่งค าส่ังขายคืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืในวันท าการของธนาคารพาณิชย์
ตัง้แต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะเปิดรับค าส่ังขายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน  15  วันท าการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  โดยกรอกรายละเอียดในค าส่ังขายคนืหนว่ย
ลงทุนให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  ระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนื หรือจ านวนเงนิทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุต้องการ  และ
เป็นตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
                    
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมายัง
บริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนกิส์ (Email address) ที่บริษัท
จัดการก าหนดได้  โดยผู้ถือหนว่ยลงทุนจะต้องตดิต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับค าส่ังผ่านทางช่องทาง
ดังกล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหนว่ยลงทนุถูกต้องสมบูรณ์  และผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของ
เอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตัง้แต่วันที่มกีารส่งค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
                      
หากปรากฎว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไมไ่ด้รับค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหนว่ยลงทนุ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุยังไม่มกีารส่ังขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
                       
หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
เอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการไปตามค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนที่ได้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนนิการตามค าส่ังทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวทุกประการ 
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หมายเหตุ 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไมไ่ด้เปิดให้บริการส่งค าส่ังทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพ่ิมเติมที่ผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท าความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ  ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนแตล่ะราย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ่ไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้บริการช่องทางดงักล่าว
แล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ก าหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนนิการตามค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนที่บริษัทจดัการได้รับ
จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนผ่านทางช่องทางดงักล่าว  โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับค าส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางนี ้ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนยังไม่ได้มี
การส่งค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุมายังบริษัทจัดการ 
 
เงื่อนไขการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได้  หากรายการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบูรณ์แล้วไม่
ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนโดยระบุจ านวนหนว่ยลงทุนที่จะขายคืน หรือ
จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคนืหน่วยลงทนุ   
 
2. บริษัทจัดการจะรับค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการ   ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไมรั่บซือ้คนืไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน”หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือ     รับซือ้คืนได้รับ “ใบค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะส่งมอบส าเนาค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ส่ังขายคนืหน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลักฐาน  
 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหนว่ยลงทุนที่จะขายคนื หรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในค าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุมากกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุหรือมูลคา่หน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทนุหกั
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหนว่ยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ
นัน้  
 
4. ยกเว้นกรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไมรั่บซือ้คนืไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าส่ังขายคนืไว้ และยกเว้น
ตามข้อ10. “การเล่ือนก าหนดช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” บริษัทจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และช าระเงินค่าขายคืนหนว่ย



49 
31-12-19 

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน  ท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับธนาคารตามทีไ่ด้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
ส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามทีบ่ริษัทจัดการ
ก าหนด 
 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้บริการโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากแก่ผู้ถือหนว่ยส าหรับบางธนาคารที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร และบริษัทจัดการสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อของธนาคารดังกล่าวได้ ดังนัน้ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะต้องตรวจสอบ
รายชื่อธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชไีด้จากทางบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่มบีัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารที่อยู่ในรายชื่อธนาคารที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ บริษัทจัดการจะช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด หรือบริษัท
จัดการจะด าเนินการหักลบเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุทีไ่ด้รับทัง้จ านวนให้กับผู้ถือหนว่ยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุหนึ่งไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
 
5. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหนว่ยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้   
 
6. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนค าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ      รับซือ้คืน และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนได้โดยอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปล่ียนหนว่ยลงทุนตามส่ัง"  และข้อ 12. 
"การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนค าส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุน    ทัง้นีก้ารยกเลิกค าส่ังขายคนืจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ได้รับการอนุมัตจิากบริษัทจัดการก่อน   
 
7. การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักล่าว เว้นแตก่รณีตามข้อ 
11. “การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไมสั่บเปล่ียนหนว่ยลงทนุตามส่ัง"  หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน” 
 
8. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็  
8.1  คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ 
บริษัทจัดการจะให้บริการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยทีไ่ด้รับการอนุมตัิให้ใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านัน้  
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8.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เนต็ต้องกรอกแบบฟอร์ม   ค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มไีว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนื  หรือสามารถส่ังพิมพ์
แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชดัเจนและถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพ่ือพิจารณาอนมุัต ิ 
 
เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนมุัตคิ าขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนนิการจัดส่งหนังสือแจ้ง
รหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามทีอ่ยู่ทีผู้่ถือหนว่ยให้ไว้ หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้บริการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึง่รหัสผ่านนีผู้้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไมใ่ช่เจ้าของน ารหสัผ่านไปใช้ท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
 
8.3  หลักเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุด
ท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการขายคนื
ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ 
 
กรณีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็น
รายการขายคืนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันถัดไป 
 
กรณีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการ จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันท า
การแรกที่เปิดด าเนินการ 
 
บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจดัการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการท ารายการของผู้ถือหน่วย
เท่านัน้ 
 
8.4  เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยมหีน้าที่ในการศึกษาและปฎิบัตติามขัน้ตอนในการท ารายการตามทีก่ าหนดไว้ให้
ครบถ้วน   
 
2. รายการส่ังขายหน่วยลงทุนที่ท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านทีบ่ริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านทีม่ีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงทางระบบอินเทอร์เนต็โดยผู้ถือหนว่ย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหนว่ยเสมือนว่าผู้ถือหนว่ยได้
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ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการและ
เงื่อนไขการเปิดบญัชีกองทุน 
 
3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการขายคืนหนว่ยลงทนุรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือ
หน่วยจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ 
 
4. กรณีที่เกิดเหตขุัดข้องทางเทคนคิหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุ   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทนัท ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนนิการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วันท าการก่อนการด าเนนิการดังกล่าวโดย
วิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมทัง้ประกาศไว้ในเวบไซต์ของ
บริษัทจัดการ  
 
6. การให้บริการขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด
เพ่ิมเติมขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ถือหน่วยเทา่นัน้ ดังนัน้ในกรณทีี่ข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มไิด้กล่าวไว้ในส่วนนี ้
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดไว้ในส่วนอ่ืนของโครงการ 
 
9. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ   
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงนิอัตโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางส่ืออิเล็คทรอนกิส์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน   เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการน าเสนอวิธีการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวนีเ้ป็นการแก้ไข
โครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ ๆ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และ
ประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วันท าการ (ทัง้นี ้วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ 
ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทุกวันท าการ 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิ : 
7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 
8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
        - Internet 
        - บริษัทจัดการ 
        - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเทา่นัน้ การ
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หนว่ย
ลงทุนของกองทนุอีกกองทุนหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจดัการเหน็
ว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทุนและผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 
8.2.1. วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืได้ทุกวันท าการ 
ตัง้แต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.  
 
8.2.2. ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนยีมในการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.3. “ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียก
เก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ”  
 
8.2.3. ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  
ในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการค านวณดงันี ้ 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทางให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมือ่สิน้วันท าการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุ หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทาง (โดยค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจะน าไปรวมเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนปลายทาง)  
 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทางให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนของกองทนุปลายทาง เว้นแตเ่ป็นการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุโดยมี
กองทุนต้นทางเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) และกองทุนต้นทางดงักล่าว มิได้มกีาร
ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุภายใน
วันท าการถัดไป ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการที่ 4 หลังจากวันที่บริษัทจดัการท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
จากกองทุนต้นทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ (วันท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า)  บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
การถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวันท าการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุขาเข้า โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการปิดประกาศหน้าส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ประกาศในเวบไซตข์องบริษัทจดัการ  โดยวันท าการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนขาเข้าจะไม่เกิน 5 วันท าการหลังจากวันที่
บริษัทจัดการท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
โดยเงินที่ได้จากการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุจะโอนเข้าบัญชกีองทนุปลายทางภายใน 5  วันท าการหลังจากวันส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทนุทีใ่ช้ค านวณราคาขายและรับซือ้คืนในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็น
มูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
8.2.4. วิธีการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ทุกวันท าการระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์  ถึง 
13.00 น. โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าส่ังสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบุจ านวน
หน่วยลงทุนหรือจ านวนเงนิทีต้่องการสับเปล่ียน เมื่อเจ้าหน้าทีต่รวจค าส่ังสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าส่ังสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุทีล่งนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทนุพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
มายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่
บริษัทจัดการก าหนดได้  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องตดิต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับค าส่ังผ่านทางช่องทาง
ดังกล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหนว่ยลงทนุถูกต้องสมบูรณ์  และผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของ
เอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตัง้แต่วันที่มกีารส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณย์ี
อิเล็กทรอนิกส์ 
                        
หากปรากฎว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไมไ่ด้รับค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุยังไมไ่ด้มีการส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
เอกสารต้นฉบับ  ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ด าเนนิการไปตามค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุทีไ่ด้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการด าเนนิการตามค าส่ังตามโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวทุกประการ 
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หมายเหตุ 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไมไ่ด้เปิดให้บริการส่งค าส่ังทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบตอ่ไป 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางชอ่งทางเพ่ิมเตมิทีผู้่สนับสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท าความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ  ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนแตล่ะราย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงช่องทางในการให้บริการนีแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ่ไป  ทัง้นี ้เมื่อใช้บริการช่องทางดงักล่าว
แล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ก าหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  รวมทัง้ตกลงยอมรับการด าเนนิการตามค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับ
จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนผ่านทางช่องทางดงักล่าว  โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผ่านทางช่องทางนี ้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยัง
ไม่ได้มีการส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุมายังบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนทัง้หมดทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุได้ท ารายการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หาก
จ านวนเงินทัง้หมดทีไ่ด้จากการขายคนืหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุของกองทุนปลายทางขัน้ต ่าตามที่
ระบุในข้อ 6. “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” บริษัทจัดการจะไมน่ าเงินไปซือ้หนว่ยลงทุนตามทีร่ะบุไว้ และจะ
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชกีองทนุ
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท ารายการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) จากกองทุนอ่ืน (กองทนุต้นทาง) มายังกองทนุนี ้
(กองทุนปลายทาง) และจ านวนเงนิทีไ่ด้ไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจัดการยกเว้นให้น าเงนิจ านวนดงักล่าว
มาซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีต้ามทีร่ะบุไว้ในค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุได้  
 
ผู้ส่ังสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุไม่ได้ หากรายการส่ังสับเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทุนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทัง้สิน้   
 
8.2.5. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนค าส่ังสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนก่อนวันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน ที่ระบุไว้ในข้อ 8.2.1. บริษัทจัดการจะท าการสับเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทุนนัน้ในวันรับสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังสับเปล่ียนการถือหนว่ย
ลงทุนนัน้ได้ก่อนวันรับสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนถัดไป และต้องได้รับการอนมุัตจิากบริษัทจัดการก่อน  
 
8.2.6 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
8.2.6.1   คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการบริษัทจดัการจะให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือ
หน่วยที่ได้รับการอนุมัตใิห้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านัน้  
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8.2.6.2  ขัน้ตอนการขอใช้บริการ 
ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจัดให้มีไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  หรือสามารถส่ังพิมพ์
แบบฟอร์มได้จากเวบไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชดัเจนและถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดงักล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพ่ือพิจารณาอนมุัต ิ 
 
เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนมุัตคิ าขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนนิการจัดส่งหนังสือแจ้ง
รหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามทีอ่ยู่ทีผู้่ถือหนว่ยให้ไว้ หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มค าขอใช้บริการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึง่รหัสผ่านนีผู้้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบในความ
เสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของน ารหัสผ่านไปใช้ท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
8.2.6.3  หลักเกณฑ์การให้บริการ 
ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทกุวันท าการและ
วันหยุดท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 
กรณีท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด จะถือว่าเป็นรายการ
สับเปล่ียนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ 
 
กรณีท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด      จะถือว่า
เป็นรายการสับเปล่ียนของวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวันถัดไป 
 
กรณีท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการ จะถือว่าเป็นรายการสับเปล่ียนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวัน
ท าการแรกที่เปิดด าเนนิการ 
บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจดัการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการท ารายการของผู้ถือหน่วย
เท่านัน้ 
 
8.2.6.4  เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยมีหน้าทีใ่นการศกึษาและปฎิบัตติามขัน้ตอนในการท ารายการตามที่ก าหนดไว้
ให้ครบถ้วน   
 
2. รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทีท่ าผ่านระบบอินเทอร์เนต็โดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจดัการจัดส่งไปให้หรือใช้รหสัผ่านที่มี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย  ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมอืนว่าผู้ถือหน่วยได้
ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยตรงตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการและ
เงื่อนไขการเปิดบญัชีกองทุน 
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3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้
ถือหน่วยจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้  หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนนัน้ 
 
4.  กรณีที่เกิดเหตุขดัข้องทางเทคนคิหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุ   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทนัท ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนนิการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหนว่ยลงทนุทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วันท าการก่อนการด าเนนิการดังกล่าวโดย
วิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมทัง้ประกาศไว้ในเวบไซตข์อง
บริษัทจัดการ  
 
6. การให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เนต็เป็นเพียงวิธีการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจัดการ
ก าหนดเพ่ิมเตมิขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ถือหนว่ยเทา่นัน้ ดังนัน้ในกรณีทีข้่อก าหนดหรือหลักเกณฑใ์ดทีม่ิได้กล่าวไว้ในส่วน
นี ้บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนอ่ืนของโครงการ  
 
8.2.7 วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ   
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางเคร่ืองฝากถอนเงนิอัตโนมตัิ (Automatic Teller Machine) 
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางส่ืออิเล็คทรอนกิส์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการน าเสนอวิธีการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุดงักล่าวนีเ้ป็นการ
แก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุนัน้ ๆ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
และประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการ (ทัง้นี ้วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้ระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  จะต้องได้รับการอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงินและจะช าระค่าขายคนืหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบัตไิด้จริงและ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 60  วัน 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
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บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทีไ่ด้มีค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทุนได้ในกรณดีังต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
      (ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
      (ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่งทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ งเหตดุงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กต้องตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็น
อัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทีถู่กต้อง  
 
การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการอาจเล่ือนได้ไมเ่กิน 
10 วันท าการนับตัง้แตวั่นท าการถัดจากวันทีม่ีค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะด าเนินการดังตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีม่ีค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน 
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ  
โดยพลัน  
(2) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และ
หลักฐานการได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ10(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 
10(2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้  
 
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุน หากมีผู้ถือหนว่ยลงทุนส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุ
ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยจะต้องช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามล าดับวันที่ส่งค าส่ังขายคนืก่อนหลัง 
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง : 
1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมข่ายหรือไม่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าส่ังทีรั่บไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดังตอ่ไปนี ้
     
  



58 
31-12-19 

  (1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ
      (2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไมเ่กิน 1 วันท าการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงาน 
              (ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตสุมผล 
              (ข)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
              (ค)  มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
        (3)  กองทุนได้ลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนยัส าคัญ 
              (ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่กองทนุลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แหง่นัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
              (ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
              (ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่งทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
       (4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
              (ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ  มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
      1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
      2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
      3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
              (ข)  บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนนิการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 
       (5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหนา่ยหลักทรัพย์ที่
เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

(6) อยู่ในระหว่างด าเนินการเพ่ือเลิกกองทนุรวมตามข้อ 22.1.2 
 

เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัตดิงัตอ่ไปนี  ้
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     (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไม่รับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11  1 (1) (2)  (3) หรือ (5)ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ  โดยพลันด้วย 
      (2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ หรือการหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลัน  
      (3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนตามข้อ 
11 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันท าการ ให้บริษัทจัดการด าเนินการดังนี ้ก่อนการเปิดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ย
ลงทุน 
              (ก)  รายงานการเปิดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุ  ณ วันท า
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุ  
             (ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีม่ีค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ  โดยพลัน  
 
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุทีไ่ด้รับมาแล้วหรือหยุดรับค า
ส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหนว่ยลงทนุทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนว่ยลงทนุ หยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ิดตอ่ทุกแห่งของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืทีใ่ช้ในการ
ซือ้ขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ทีไ่ด้มีค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการตดิตอ่กัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 
 
14. การจ่ายเงินปันผล : 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :   
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน : 
โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน แต่จะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมขึน้ 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทนุ  : 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่ายทีป่ระมาณการได้ทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี , ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุนรายปี 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือค่าภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ) 
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม : 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.0700 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.06955 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม 
 
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.1070 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ไม่มี  
 
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ไม่มี  
 
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ:  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก ตามที่จา่ยจริง   
 
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทนุก่อนการเสนอขายครัง้แรก คิดตามทีจ่่ายจริง 
ทัง้นีจ้ะไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายปี  
 
- ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญช ีและผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชกีองทนุจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทนุหลังการเสนอขายครัง้แรก คิดตามที่จ่ายจริง 
ทัง้นีจ้ะไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายปี  
 
- ค่าที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวม การเตรียมและจัดท าเอกสารสัญญาตา่ง  ๆและค่าแปลเอกสาร ตามที่
จ่ายจริง  
- ค่าจัดท าหนังสือชีช้วน ค่าพิมพ์ และหรือค่าแปลหนงัสือชีช้วน ตามทีจ่่ายจริง   
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- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายในการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  
 
- ค่าจัดท าใบค าส่ังซือ้และขายหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจริง  
 
- ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด         ตามที่จ่าย
จริง  
 
- ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานตา่ง  ๆส าหรับผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จา่ยจริง   
 
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนือ่งกับกองทนุ เช่น ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณยีากรส าหรับ
หนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ยในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี อีกทัง้คา่ใช้จา่ย
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ตามกฎหมาย ตามที่จา่ยจริง  
 
- คา่ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ และ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน อันเนื่องมาจากการท า
รายการผ่านระบบ Euroclear รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง 
 
- ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกับการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศนูย์รับฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการท าสัญญาเพ่ือการบริหารความเส่ียงใน
อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดทีเ่ก่ียวข้องกับการลงทนุในหลักทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาออป
ชัน, ฟิวเจอร์, ฟอร์เวิร์ด, หรือสวอป เป็นต้น และค่าใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมธนาคารอ่ืน ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จา่ย
และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทุนสามารถลงทนุในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  
 
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกิดขึน้เนื่องจาก หรือเก่ียวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืน ทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศ ตามทีจ่่ายจริง   
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15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน : 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front – end Fee) : มี 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าขายหน่วยลงทุน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจคิดคา่ธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้ลงทุนแตล่ะกลุ่มไมเ่ทา่กัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดต่อไป  ซึ่งบริษัทจะท าการปิดประกาศไว้ทีห่น้าส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 
และจัดให้มีข้อมูลไว้ในเวปไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) รวมทัง้มหีนงัสือแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความเพ่ือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงชอ่งทางในการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ 
 
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back - end Fee) : มี  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
- ไม่เกินในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลคา่หนว่ยลงทนุทีค่ านวณเพ่ือเป็นราคารับซือ้คนื ในกรณีที่ได้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าว
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันทีรั่บซือ้คนื โดยค านวณคา่ธรรมเนียมจากมูลคา่หนว่ยลงทนุ ของ
หน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน (First-in, First-out)  
- บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ได้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 1 
ปีขึน้ไป 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจคิดคา่ธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้ลงทุนแตล่ะกลุ่มไมเ่ทา่กัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดต่อไป  ซึ่งบริษัทจะท าการปิดประกาศไว้ทีห่น้าส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 
และจัดให้มีข้อมูลไว้ในเวปไซตข์องบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) รวมทัง้มหีนงัสือแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความเพ่ือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงชอ่งทางในการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ 
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
กรณีที่กองทุนนีน้ีเ้ป็น กองทุนต้นทาง (Switch Out) ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลคา่หน่วยลงทุน  
กรณีที่กองทุนนีเ้ป็น กองทุนปลายทาง (Switch In) -ไม่มี  
 
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทุน :มี 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
- ในอัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการโอนหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมจากผู้โอนในวันที่ย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุน 
 
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ : ไม่มี 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
http://www.aberdeen-asset.co.th/
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15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
 
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืน :ๆ  มี 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจ าน า :  
- ในอัตรา 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้จดแจ้ง ในวันทีย่ื่นค าขอจดแจ้งจ าน า หรือ  เพิกถอน
จ าน า  
 
15.4. วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนยีม : 
การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
ค านวณทุกวันท าการโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการค านวณ และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน  
 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมอันเนื่องจากคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม จะเป็นภาระของกองทุน  
 
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายครัง้แรก ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้โครงการ และค่าใช้จ่ายทีใ่ห้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จา่ยรอการตัดบัญชีและทยอยตดัจา่ยตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากค่าใช้จ่ายนัน้ได้  
 
ค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์ทันทหีรือคา่ใช้จา่ยที่พิสูจนไ์มไ่ด้ว่าให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี       
ให้ตัดจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทันที หรือทยอยตดัจา่ยในรอบระยะเวลาบัญชนีัน้  
 
15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย : 
ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ โดย
บริษัทจัดการอาจเพ่ิมคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยดังกล่าว ภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการ หากได้ปฏบิัตติาม  
 
1. กรณีเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

(1)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงของคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  

บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วันท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้  โดยต้องเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
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(2)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้เกินกว่าอัตราขัน้สูงของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระท าการดังกล่าวได้  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี 
นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ไมเ่กินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึน้ดังกล่าวโดยต้องเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ส านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว  

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท
จัดการต้องได้รับมตพิิเศษ และแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักล่าว 

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2) (ข) จะไม่น ามาใช้กับกรณีทีบ่ริษัทจัดการได้รับมตพิิเศษ 
 

2. กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
กรณีที่บริษัทจัดการจะลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามทีไ่ด้ระบุไว้ในโครงการและได้ด าเนนิการดงักล่าวแล้ว  ให้บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มกีารลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว  โดย 
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  หรือติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญแ่ละส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทุน  
 
15.6. หมายเหตุ : 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลคา่เพ่ิม และ/หรือภาษีอ่ืนใดอันเก่ียวเนือ่ง
กับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธมิลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธิีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคา 
หน่วยลงทุน : 
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
จะใช้หลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในกรณีที่หลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจดัการจะใช้หลักปฎิบตัิอันเป็นทีย่อมรับ
เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  
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2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี ้ 
(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการ  
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวันท าการซือ้
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันท าการถัดไป  
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุของวันปิดทะเบยีนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล ภายในวันท าการถัด
จากวันปิดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงนิปันผล  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแต่ละครัง้ห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณทุกสิน้วันท าการสุดท้ายของสัปดาหต์าม (2.1) ภายในวันท าการถัดจากวันท า
การสุดท้ายของสัปดาห์ดงักล่าวด้วย  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วัน ท าการที่
ค านวณนัน้  
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
หากบริษัทจัดการด าเนนิการประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมูลคา่หนว่ยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม  ( NAV Center)หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันท าการถัดไปอีกก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึง่ฉบับ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะประกาศโดยช่องทางอ่ืนแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น www.aberdeen-asset.co.th หรือช่องทางอ่ืนใดที่
เหมาะสมภายในเวลาที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติด
ประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และ/หรือส่ืออิเล็คทรอนคิส์ทีเ่ก่ียวข้อง และจดั
ให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทกุแหง่ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน  
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทุนเปิดไมถู่กต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหนว่ยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนยิม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล ส าหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที ่4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหนว่ยลงทนุ
เพ่ือใช้ในการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนยิมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที ่5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที ่5 ทิง้  
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ : 
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณทีี่มูลคา่หนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง : 
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะจัดท าและส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นที่พบว่าราคาหนว่ยลงทนุไมถู่กต้อง และ
จัดให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพ่ือให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้อง  
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง  
(4) มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไมถู่กต้อง  
 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามวรรคหนึง่มผีลต่อเนื่องตอ่การค านวณราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่
วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องด้วย  
 
2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลังนับแตวั่นทีพ่บราคาหนว่ย
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ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันที่ราคาหนว่ยลงทนุทีไ่ม่ถูกต้องต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอัตราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที่
ถูกต้อง  
 
(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บว่าราคา
หน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณราคาหนว่ย
ลงทุนเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี  ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  
 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคนืหนว่ยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าว  
 
(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการ
นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่น
กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องต า่กว่าราคาหนว่ยลงทนุทีถู่กต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏบิัตดิังนี ้ 
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องสูงกว่าราคาหนว่ยลงทนุทีถู่กต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิงันี ้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทุนเ ป็นจ านวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุทีไ่มถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้องมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคนืหนว่ยลงทุนรายใดมมีูลคา่ไมถึ่งหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
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การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้   
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จา่ยในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนและผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  
 
17. ชื่อผู้ เกี่ยวข้อง : 
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ : 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
ชื่อ : ธนาคาร ซิตี ้แบงก์เอ็น.เอ. 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 
ไม่มี 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 
ชื่อ : 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
17.5. ที่ปรึกษา : 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : 
ชื่อ : 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : 
17.6. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร 
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้สกุล 
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) : 
17.7. การแต่งตัง้คณะตัวแทนผู้ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชปีระจ าปีของกองทุนรวม : 
18.1. วันที่สิน้สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 
18.2. วันที่สิน้สุดรอบบัญชีครัง้แรก : วันที่ 31  ธันวาคม 2547 
18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ และวธิีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวธิีการจดัการ : 
1. ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการต้องได้รับมตเิสียงข้างมาก เว้นแตใ่นกรณีดังนี ้บริษัทจดัการ
ต้องได้รับมตพิิเศษ 

(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทุนที่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทนุ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคัญ 

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของ  

การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน 
(4) การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเพ่ิมขึน้เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเดมิตามที่

ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ 
(6) การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพ่ิมเตมิ

สัญญาประกันในเร่ืองใดๆอันมีผลให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
 
2. ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการต้องได้รับมตเิสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี เว้น
แต่ในกรณีดังตอ่ไปนี ้บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการได้ โดยถือว่าได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว  

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ 
(2) การแก้ไขเพ่ิมเติมทีต้่องด าเนนิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3) การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ ไม่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ

กองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่ผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง  
 
3. การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามตขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ในกรณีมติเสียงข้างมาก หรือร้อยละ 80 ในกรณีมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมตไิปยังผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองผลการนับมตินัน้ 
 
4. ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมตขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุ  บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมตแิก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการจัดการ
กองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทนุทกุราย โดยจะเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเตมิ แล้วแตก่รณี  
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5. ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
(1) การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเก่ียวกับการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน 
(2) การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุทีไ่ม่ท าให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมอียู่เดมิน้อยลง  
(3) การเปล่ียนแปลงประเภททรัพย์สินทีก่องทนุรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 
(4) การค านวณการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
แล้วแต่กรณี ตามข้อก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(5) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินให้แก่กองทนุส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพดังกล่าวจะน าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพ่ิมเตมิส าหรับการจัดตัง้และจัดการของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่
เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
(6) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 
ทัง้นี ้การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจะต้องไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่ท าให้ผลตอบแทนและความ
เส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่ผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129  มาตรา 129/1 มาตรา 192/2 และมาตรา 193/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ  : 
1. การเปล่ียนแปลงเวลาท าการในการขาย การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงระยะเวลาท าการในการขาย การรับซือ้คืนหน่วย และการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุ
เพ่ือความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุและผู้สนใจทั่วไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาท าการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วัน โดยจะติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วัน  
 
2. ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืม หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนื ในนามกองทนุรวมได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้จะท าเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม 
และเงินที่ได้จากการกู้ยืม หรือท าธุรกรรมขายโดยมสัีญญาซือ้คืน จะน ามาช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เป็นคา่ขายคนืหนว่ย
ลงทุน 
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3. ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุน (ตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทนุและการท าประกันภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ หรือ
ของประกาศที่จะมีการแก้ไขในอนาคต) บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธี
ขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือขอมตเิสียงข้างมากของผู้ถือหนว่ยลงทนุภายในสิบห้าวันนบัแตวั่นทีบ่ริษัทจัดการรู้
หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคีา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 
4. ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่ับ
คะแนนเสียงส่วนทีเ่กินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม  
 
5. บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมายและเป็นเร่ืองทีไ่มพึ่งกระท าโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการได้รับตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏบิัติทีบ่ริษัทจัดการมีไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทนุ
สามารถขอดูแนวทางนีไ้ด้ที่ทีท่ าการของบริษัทจัดการ 
 
6. ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต .ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดทีม่ีอ านาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และหรือผ่อนผันข้อก าหนดใดตามโครงการนีเ้ป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะด าเนนิการให้เป็นไปตามนัน้โดยให้ถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไมถื่อ
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการ 
 
7. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 บริษัท
จัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนตามค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุได้   ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทนุ
ในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท้ีรั่ฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายตา่งประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกัน  เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทุนรวมดังกล่าวอย่างมี
นัยส าคัญ 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกต ิทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทนุรวมได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกว่าร้อยละสิบของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกต ิ
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ในกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุตามค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนื
หรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนืหรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ย
ลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ิดตอ่ทุกแห่งของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืทีใ่ช้ในการซือ้ขาย
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทีไ่ด้มีค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนื หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนื 
หรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทุนเปิดนัน้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบโดยพลัน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมข่าย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืนหรือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนตาม กรณีข้างต้นเกินหนึง่
วันท าการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทนุเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบภายในวันท าการ
ก่อนวันเปิดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนืหรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคนืหรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีทีส่ามารถกระท าได้ด้วย  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมข่าย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซือ้ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยุด
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทุนก็ได้  
 
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ ค าส่ังซือ้
หรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหนว่ยลงทนุทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่   ร้อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนว่ยลงทนุ หยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ิดตอ่ทุกแห่งของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คนืทีใ่ช้ในการ
ซือ้ขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ทีไ่ด้มีค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  
 
8. การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต 
        ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก  โดยติดตอ่
กับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชวิีตก าหนด  ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี
ข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว  ผู้ลงทุนจงึควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้ขายหนว่ย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการและบริษัท
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ประกันชีวิต และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วัน  
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีดังนี ้   
          8.1 มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า   
เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมข้ีอก าหนดที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สัดส่วนการเลือกลงทุนแตล่ะกองทุน การด าเนินการสับเปล่ียนกองทุน ตลอดจนการหักคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับกรมธรรม์ 
เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น  ดังนัน้ การส่ังซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจงึมข้ีอก าหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้
ต ่าของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต า่ของการส่ังขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการส่ังขายคนื มูลค่าหนว่ยลงทนุ
คงเหลือในบัญชขีัน้ต ่า  และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบัญชีขัน้ต า่ ซึ่งอาจต ่ากว่าทีร่ะบุไว้ในโครงการ หรือต ่ากว่าการซือ้
ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว 
 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทนุ และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษัทประกันชีวิต  
  
            8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ :  
ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยช าระ
เป็นเงินสด แคชเชียร์เชค็ หรือเช็คส่วนบคุคล หรือดราฟต์  ที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้ในเขตหักบญัชีเดียวกันกับธนาคารที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอ่ืนใดตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ วันและเวลาท าการในการส่ังซือ้หน่วยลงทุน วิธีการ
ในการส่ังซือ้ วิธีการช าระเงินเพ่ิมเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิต และค าส่ังซือ้หนว่ยลงทนุจะมผีลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงนิจองซือ้ครบถ้วน และได้
พิจารณาอนุมัติกรมธรรม์แล้ว 
 
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการส่ังซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธ 
ค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทนุ หากค าส่ังดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือ
เข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชวิีตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน  
 
           8.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
                   8.3.1  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกันชวิีตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการขายคนืหนว่ยลงทุน เงื่อนไขในการขาย
คนืหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเตมิตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชวิีต โดยระยะเวลาการ
ขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงือ่นไขในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทีก่ าหนดไว้ในโครงการ และค าส่ังขายคนื
หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
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ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคนืหนว่ยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชวิีต 
ตามจ านวนขัน้ต า่และเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์  
 
                  8.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือน าคา่ขายคนื  
หน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดตามอัตราและวิธีการ
ที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต า่กว่ามูลคา่ขัน้ต ่าทีก่ าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี  ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนที่บริษัทประกันชวิีตจะเปิดเผยเพ่ิมเตมิในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้รับจาก
บริษัทประกันชีวิต  
 
          8.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการส่ังซือ้หน่วยลงทุนตามข้อ 8.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ตามข้อ 8.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันส่ังซือ้หรือขายคนื
หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหนว่ยลงทนุให้กับผู้ถือหนว่ยลงทนุในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน   
 
          8.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขัน้ต า่ จ านวนเงินคงเหลือขัน้
ต ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชวิีตก าหนด   
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนดไว้ส าหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทุนเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด
ปลายทาง หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้การด าเนินการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหนว่ยลงทนุ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี ้
(1) การสับเปล่ียนกองทุน  คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว 
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมตัิ คือ การสับเปล่ียนกองทนุเป็นประจ าตามค าส่ังทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุระบุไว้ล่วงหน้าให้มี
การขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงคใ์นเอกสารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ 
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(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมตัิ คือ การสับเปล่ียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึง่หรือหลายกองทนุไปกองทุนเปิด
ปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทนุโดยอัตโนมัตทิกุรอบสามเดอืนของกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทนุเป็นไปตามทีผู้่ถือ
หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค ์หรือตามรอบระยะเวลาอ่ืนใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท าความตกลงไว้กับบริษัทประกัน
ชีวิต 
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์   
 
 
ราคาขายและราคารับซือ้คืน ในการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุ 
ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังตอ่ไปนีเ้ป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณ  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเมื่อสิน้วันท าการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนยีม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุจะใช้มูลคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้  
วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ส่งค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้
ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) ทัง้นี ้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ใน
การค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุข้างต้นจะต้องเป็นราคาทีไ่ด้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว   
   

ทัง้นี ้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ วันที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นวันทีก่ าหนดราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน จะหมายถึงวันดังตอ่ไปนี ้

- กรณีการสับเปล่ียนกองทุน วันที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาท าการที่บริษัทประกันชวิีตก าหนดไว้ 

- กรณีการสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัต ิวันที่สับเปล่ียนหนว่ยลงทุนหมายถึง วันที่ด าเนนิการสับเปล่ียนกองทุน
อัตโนมัติครัง้แรกและวันที่ด าเนนิการสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัตใินครัง้ถัดไป ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท าความ
ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  

- กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมตัิ วันที่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหมายถึง วันท าการถัดจากวันครบรอบทกุ
สามเดือนของกรมธรรม์  หรือตามรอบระยะเวลาอ่ืนใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท าความตกลงไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต 

-  
วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุได้ทีบ่ริษัทประกันชีวิตทกุวันและเวลาท าการตามทีบ่ริษัทประกัน
ชีวิตก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปล่ียน (ไม่สามารถ
ระบุเป็นจ านวนเงินได้) ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนนิการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุ หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันชวิีตระบุในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์  หรือในกรณีที่จ านวนเงนิทีไ่ด้จากการขายคนืหน่วยลงทุนมีไม่
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เพียงพอขัน้ต ่าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดในการน าไปซือ้หนว่ยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทประกันชวิีตจะ
ยกเลิกค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนดงักล่าวทันที โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ    
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนการถือหนว่ยลงทุนไมไ่ด้ หากรายการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนนัน้ได้
เสร็จสิน้สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทัง้สิน้ 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จดัส่งหนงัสือยืนยันการท ารายการสับเปล่ียนหนว่ยลงทนุให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุภายใน  10 วันท า
การ นับแต่วันที่ได้ด าเนนิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับสัดส่วน
ลงทุนอัตโนมัต ิบริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าส่ังครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพทส์อบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพทต์ามที่บริษัทประกันชวิีตก าหนด 
 
  8.6  วันและเวลาในการขาย รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชวิีตได้ทกุวันและเวลาท าการที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนด ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถท ารายการเก่ียวกับกองทุน ได้แก่ การซือ้หน่วยลงทุน (การช าระเบีย้ประกันภัย
เพ่ิมเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปล่ียนกองทุน การสับเปล่ียน
กองทุนอัตโนมัต ิและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิด้โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มและปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
  8.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน:  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุมสิีทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหนว่ยลงทนุปกตทิีซ่ือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนนีเ้พียงอย่างเดยีว ดังนี ้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มสิีทธิโอนเปล่ียนมอืหนว่ยลงทนุไมว่่ากรณีใด
ทัง้สิน้ 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มสิีทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน  
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน

ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขาย
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกตา่งเมื่อซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะ
ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซือ้ และขายหนว่ยลงทุนไปยังบริษัทจดัการในนามของบริษัท
ประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุน
อาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น 
 

   8.8 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 
         8.8.1 การจัดส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปีของกองทุน 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนนิการจัดส่งรายงานหกเดอืน รายงานประจ าปี ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ หลังจากทีไ่ด้รับ
เอกสารจากบริษัทจัดการ 
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         8.8.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท ์หรือช่องทางอ่ืนทีบ่ริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะ
การเงินเพ่ิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชวิีตก าหนด 
 
9. ในกรณีบัญชีกองทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนรายใดมยีอดคงเหลือเทา่กับศนูย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปิดบัญชี
กองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้นีบ้ริษัทจัดการ
จะติดประกาศหลักเกณฑ์ดงักล่าวให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบหน้าส านกังานของบริษัทจัดการและในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 
 
10. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
           ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม  
 
11. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ10 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี ้

(ก)  กองทุนดังนี ้
1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2.  กองทุนประกันสังคม 
3.  กองทุนการออมแห่งชาติ 
4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ
5.  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
6. กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอ่ืนใดทีส่ านักงานพิจารณาว่ามีลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  

(ข)  นิติบุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนอืจาก (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคบัต้องเสียภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล   

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการลงทุน 
ในต่างประเทศของผู้ลงทนุทีม่ิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)              

(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2)  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มรีะยะเวลาติดตอ่กันไมเ่กิน 1 ปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นส าคัญ   ทัง้นี ้มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ (3)  ดังนี ้
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(3)  กองทุนรวมที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 20.8 (2) ต้องมลัีกษณะครบถ้วนดังต่อไปนี ้
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมไิด้เป็นไป

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล   
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

(2) มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมรับทราบถึงการมผู้ีถือหนว่ยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้             
 
12. ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดให้สถาบันการเงนิทีไ่ม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นติิบคุคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ิน
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมไีว้กับ FFI นัน้ นอกจากนียั้งปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มข้ีอก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้่องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาตอิเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบิัตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution  หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัใน
สองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงินลงทนุกับ
สถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนนิการหกัเงนิ ณ ที่จ่าย
ดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทนุรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ
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ด าเนินการลงทุนตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนไมส่ามารถ
ท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบิัตติามหลักเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันภายใต้
ข้อก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
การปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึง
ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพ่ิมเตมิ เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาตอิเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อทีก่ าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมือ่ข้อมลูที่เคยให้ไว้มกีาร
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณี
ที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างดังตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่ริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงทีไ่ด้ระบุ
ไว้ในค าขอเปิดบัญชี   
(1)  ไม่รับค าส่ังซือ้/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าว 
(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนดงักล่าว 
(3)  ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงนิที่ช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับกฎหมาย
ของประเทศไทย 
(4)  ด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพ่ิมขึน้ หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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 การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจัดการจะเลือกด าเนนิการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ทีเ่ก่ียวข้อง) จะด าเนนิการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหนว่ยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่ทางราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ถือหนว่ย
ลงทุน 
 
13.การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดช าระหนีห้รือมพีฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณทีี่   ผู้ออกตราสารแห่ง
หนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้ดังนี ้ 
 
13.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
13.1.1 เมื่อมีการบันทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มสิีทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
13.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สินดังกล่าวและเงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ด้
จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับช าระหนีใ้น
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทีม่ีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงนิ    ทัง้นี ้    ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้  หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
 
13.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงนิได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้นืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินัน้ภายใน 45 วันนับตัง้แตวั่นถัดจาก
วันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคนืไปยังส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท า
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การนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการ
เฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  
 
13.1.4 เมื่อมกีารบันทึกมูลคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้ามตรา
สารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏบิัตติามความในข้อ 13.1.3 โดยอนุโลม  
 
13.2  กรณีที่บริษัทจัดการไมไ่ด้บันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์  
13.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่หลักประกันในแตล่ะครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยมตเิสียงข้างมาก หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบ
และแสดงความเหน็พร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ตอ่  ผู้ถือหน่วยลงทนุ
มากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้   
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จา่ย พร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
13.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักล่าวมารวมค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวตอ่ไป
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไมส่ามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหนา่ยทรัพย์สินดงักล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างทีบ่ริษัทจัดการยังไม่
สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว  
 
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 
13.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทกุรายที่มีชือ่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มสิีทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากการช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ใน
การด าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม 
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เงื่อนไขเพ่ิมเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 13.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตผุลแสดงให้เหน็ว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ด้จากการ
รับช าระหนีไ้ม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงนิได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกับภาระค่าใช้จา่ยก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหนา่ย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ยในการเฉล่ียเงินคืน 
บริษัทจัดการอาจน าเงนิได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
 
14. การเปล่ียนแปลงมูลค่าและจ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต า่ 
ในการส่ังซือ้หรือขายคืนและจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเก่ียวกับ
มูลค่าขัน้ต ่าในการส่ังซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนเป็นอย่างอ่ืนได้  ทัง้นี ้บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนวันเร่ิมมีผลบังคับใช้  
 
15. ภูมิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการเป็นภูมิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมกีารวางทรัพย์ 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
กรณีบริษัทจัดการเป็น บลจ. ที่ไม่มีการจัดการกองอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนนิการตามกรณีตา่ง ๆ  ดังนี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบัตงิานได้ 
    1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
    2. ไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมที่ยังมิได้มกีารเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
(1.2) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพ่ือรองรับความต่อเนือ่งของธุรกิจหรือเงินกองทนุขัน้ต้น หรือไมส่ามารถกลับมาด ารง
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบัตงิานงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 
    1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาด ารงเงินกองทนุได้และได้รับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ให้สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 
    2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทัง้ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย 
    3. เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทนุรวมแทนภายใน 30 วันนับแตวั่นทีรู้่หรือควรรู้ว่าไมส่ามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีทีม่ีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท าหน้าทีบ่ริหารจัดการกองทนุรวม ต่อไป
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เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์เพ่ือไม่ให้กองทุนเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงทีม่ีการด าเนินการเพ่ือเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้า
บริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไมข่ายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันท าการ 
 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุในวันทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแตเ่ป็นกองทุนรวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซือ้คนืหนว่ยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอ่ืนนัน้รับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนยีมส าหรับการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในช่วงที่จะมีการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกเทา่นัน้ 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทนุรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ  กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ัง
ดังกล่าว  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนัน้ ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทนุรวม  ทัง้นีก้ารลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ  ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทนุรวม 
 
โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 192/2 และ
มาตรา 193/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทนุ
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทนุกับบริษัทจดัการกองทุนรวม 
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ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 
 
 กองทุนรวมเป็นนิตบิุคคลแยกตา่งหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 

(ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด แวลู 
(Aberdeen Standard Value Fund )   ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลู ไม่ได้
ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู   มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป จึงมีความเส่ียงมากกว่าใน
เร่ืองการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดยีวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุน  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้่องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัท
จัดการ   

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน  และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจ าตัวบุคคลดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกให้ด้วย 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยการ
ลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
ได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมลูที่อาจมผีลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (Connected 
person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น  ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยผ่านเครือข่าย 
Internet ของบริษัทจัดการ (http://www.aberdeen-asset.co.th)  

 

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
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